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Mărturisesc că nu 
m-aș fi așteptat ca în 
această așezare ilfovea-
nă, defavorizată, într-un 
fel, de puținătatea buge-
tului, să întâlnesc o mână 
de oameni implicați într-o 
activitate, aș spune eu, 
inedită: confecționarea de 
jucării. Dar nu orice fel de 
jucării. Jucării din lemn. 
Este vorba de un proiect 
de întreprindere socială 
care s-a înfiripat la Das-
călu și care acum, după 
doi ani de la înființare, se 
dovedește a fi un succes. 
Iar un merit în reușita 
acestei inițiative îl are și 
primarul Doina Mănăilă, 
care a pus la dispoziție 
spațiul în care acum se 
desfășoară activitatea de 
producție: clădirea fostu-
lui dispensar din Dascălu, 
care nu mai era folosită 
de o bună bucată de timp.

Sufletul lemnului 
trăiește în jucăriile 
de la Dascălu

Întodeauna am simțit 
că în orice bucată de lemn 
trăiește sufletul copacu-
lui din care s-a născut. 
Lemnul emană o căldură, 
o energie aparte, atunci 
când îl mângâi, când îi 
dez mierzi fibra fermă, 
când îi miroși esența. De 
aceea, tot ce-i făurit din 
lemn pare a fi o ființă vie, 
o frântură din Mama Natu-
ră. Iar o jucărie din lemn 
are ceva din acest farmec 
aparte, ceva ancestral, ve-
nit din negura vremurilor, 
pentru că primele jucării 
ale copiilor au fost făurite 
din această ființă care este 
lemnul. Iată de ce, atunci 
când am ajuns în atelierul 
de la Dascălu, am simțit o 
emoție aparte la vederea 
minunatelor jucării ieșite 
din mâinilor meșterilor 
de aici. Și, credeți-mă, 
sunt superbe! Camioa-
ne, trenulețe, combine 
agri cole, căsuțe, avioane, 
mașinuțe de curse, mo-
bilier pentru păpuși, dar 
și jucării Montessori, pen-
tru bebeluși între 3-9 luni, 
toate realizate și finisate 
impecabil. Bineînțeles, nu 
puteau lipsi nici căluții de 
lemn, pe care ne dădeam 
huța, în copilărie.

Povestea nașterii 
aces  tui atelier ne-a de-
pănat-o Mihai Niculae, cel 
care s-a încumetat să pu-
nă pe picioare această în-

treprindere.

Lemnico, o 
întreprindere de 
succes

În urmă cu doi ani, 
Mihai Niculae, manage-
rul Asociației Lemnico,  a 
aflat din presă despre fap-
tul că există un portofoliu 
de fonduri europene pen-
tru înființarea unor între-
prinderi sociale, gestio-
nat de Consiliul Județean 
Ilfov. În cadrul aces-
tui program, Mihai Nicu-
lae s-a înscris la un curs 
de educație antrepreno-
rială, unde au fost expu-
se și proiectele disponibi-
le. „Au fost cinci sau șase 
proiecte. Unii fac lumâ-
nări, unii fac gentuțe de 
damă și bărbătești, noi fa-
cem jucării din lemn, alții 
produc peleți din lemn, 
iar acestora le furnizăm 
materia primă, mai exact 
rumegușul care ne rămâ-
ne după prelucrarea lem-
nului. Am încercat fieca-
re să folosim cunoștințele 
pe care le avem. În ur-
ma unei selecții efectua-
tă de specialiștii Consiliu-
lui Județean, nouă ne-a 
revenit realizarea aces-
tui proiect. Ne-a ajutat 
foarte mult și dna. Mă-
năilă, cu sediul în care 
ne desfășurăm acum ac-
tivitatea, la curățenie”, 
povestește Mihai Niculae.

Astăzi, întreprinderea 
are 6 angajați, toți din lo-
calitate, laolaltă cu mana-
gerul său. Ca orice proiect 
de economie socială, el se 
adresează unor categorii 
defavorizate ale societății, 
cum ar fi familiile mo-
noparentale, membri ai 
comunității rome, persoa-
ne fără loc de muncă, sau 
cu venituri scăzute etc. 
Cei care lucrează în pre-
zent la Lemnico au urmat 
cursuri de calificare gratu-
ite, în cadrul proiectului. 
Mihai Niculae ne-a măr-
turisit, însă, că are în ve-
dere creșterea numărului 
de angajați și dezvoltarea 
activității. „Acum am de-
venit destul de cunoscuți 
pe piață și primim multe 
comenzi. Avem chiar și un 
magazin online. Deși ne 
confruntăm cu concurența 
jucăriilor produse în Chi-
na, în ultima vreme, în-
să, constatăm că există 
o cerere din ce mai ma-
re de jucării din lemn pro-

duse în România, pentru 
că sunt jucării trainice și 
de calitate. De aceea, ne 
vom extinde, urmează să 
construim o hală nouă, în 
maximum o lună, o lună și 
jumătate,în care să creăm 
un flux tehnologic care 
să eficientizeze procesul 
de producție și producti-
vitatea. Și, așa cum spu-
neam, urmează să mai fa-

cem și alte angajări”, ne-a 
vorbit despre planurile de 
viitor Mihai Niculae.

Comenzi de la 
clienți de marcă

Am aflat, totodată, că 
Lemnico nu duce lipsă de 
comenzi. Odată ce s-a fă-
cut cunoscută pe piață, 
întreprinderea a început 

să aibă clienți  importanți, 
cum ar fi Ministerul Trans-
porturilor, Dacia Pitești 
sau Alstom, firma care 
se ocupă de mentenanța 
metroului din București. 
„Avem un tre nuleț reali-
zat aici, care se află acum 
pe biroul ministrului. Are 
cinci vagoane și a fost co-
mandat de o firmă ca-
re lucrează cu Ministe-
rul Transporturilor. Acum 
avem o comandă pentru 
Dacia Renault, de 700 de 
jucării, modele ale auto-
turismelor fabricate aco-
lo. Dar lucrăm și pentru 
persoane fizice, în funcție 
de comenzile pe care le 
primim pe site-ul nostru, 
lemnico.ro”, spune Mihai 
Niculae. 

„Majoritatea modele-
lor sunt cumpărate de la 
o firmă din Statele Unite, 
care ne-a pus la dispoziție 
atât imaginea jucăriilor 
respective, cât și schițele 
acestora, pe repere. Fo-
losim numai lemn de tei, 
de cea mai bună calitate,  
care este cel mai potrivit 
pentru astfel de obiecte, 
aditivii pentru lipit sunt pe 
bază de apă, fără toxici-
tate, iar îmbinările se fac 
exclusiv cu lemn. Nu exis-
tă metal în jucăriile noas-
tre, având în vedere că 
sunt folosite de copii, în 
special”, ne-a mai precizat 

managerul Lemnico. 

„Dăm formă 
lemnului”

În atelier, totul ema-
nă bună dispoziție. Toți 
lucrează aici cu plăce-
re. Stau de vorbă cu do-
uă femei, Mihaela Efti-
mie și Ana Fira. Le întreb 
cu ce se ocupă. „Dăm for-
mă lemnului”, îmi răspund 
ele, cu simplitate. „E foar-
te frumos ce facem noi 
aici și ne simțim foarte bi-
ne”, continuă Mihaela și 
Ana, într-un glas. Într-o 
încăpere alăturată, Mari-
an Ilie are aceeași înde-
letnicire: dă formă lemnu-
lui, folosind un utilaj mo-
dern. „Îmi place că nu es-
te o rutină. Nu fac în fie-
care zi același lucru”, spu-
ne Marian.

„Veteranul” este Mi-
hai Cergheș, de meserie 
„modelor în lemn”, cum 
se recomandă el, cel ca-
re i-a instruit, „la locul 
de muncă”, pe ceilalți co-
legi.  Debitează bucăți de 
lemn, într-un atelier aflat 
în spatele clădirii princi-
pale. „Lemnul este exact 
ca femeia, trebuie să știi 
cum să-l mângâi, cum să-l 
iei, cum să-i lucrezi fibra, 
ca să iasă un lucru bun”, 
îmi spune Mihai Cergheș, 
cu satisfacție.

Un proiect de economie socială plin de succes

Minunatele jucării din lemn, de la Dascălu
M-am convins, în ultimii ani, că județul 
Ilfov, fără doar și poate, este un loc mereu 
surprinzător. Ultima surpriză am avut-o 
în comuna Dascălu, când primărița Doina 
Mănăilă ne-a povestit de un proiect care 
se desfășoară în localitatea pe care o 
„păstorește”. Un proiect care m-a făcut 
să-mi aduc aminte, cu nostalgie, de 
jucăriile copilăriei.

Andrei DUMITRU

Cîteva din jucăriile făurite de 
oamenii de la „Lemnico”

Mihaela Eftimie, Ana Fira, 
Mihai Cergheș și Marian 
Ilie, meșterii frumoaselor 
jucării din lemn

Mihai Niculae, 
managerul „Lemnico”

Marian Ilie decupează 
reperele jucăriilor

Meșterul Mihai Cergheș: 
„Lemnul e ca femeia! Trebuie 
să știi să-l mângâi!”


